
مميقول الله عز وجل :((  محمي رر منا ال مم حح رر مها ال رل مما ال حس  )) والبسملة: آيةمب
مستقلة وهي من كتاب الله، ولكن ليست من السههورة الههتي قبلههها ول
من السورة التي بعدها، بل هي آية مستقلة تفتتح بها السهور إل سهورة
براءة، فإن افتتاح سورة براءة بالبسملة من البدع والخروج عههن منهههج
الصحابة رضي الله عنهم، ونحن نعلم أنها لم تنزل البسملة بين سههورة
النفال وسورة التوبة لنها لو نزلت لحفظت، لقول الله تبارك وتعههالى:

))، لكنها لم تنزل، إل أنإناا نحنا نزلناا الذكرا وإناا لها لحافظونا (( 
الصحابة عند جمههع القهرآن، إل أن الصههحابة عنههد كتابهة القهرآن الكتابهة
اليخيرة أشكل عليهم هل سهورة بههراءة مههن النفههال أم هههي مسههتقلة؟

لل دون البسملة . يقههول اللههه عههز وجههل : :((  مهفوضعوا فاص رللل مما ال حس مب
مم محمي رر منا ال مم حح رر مذا )) ، )) ال مهلل مب للا  محلل متا  أن

م مو مدا ا .ا  مل مب حل مذاا ا مه مب مما  مس حق أ
م ملا 

مد مل مب حل   ((، ولي تعريجة يسيرة على ما سبق في الههدرس الماضههي فههيا
مث قا وثاقها أحدقوله تعالى: ((  ميو ذذ با عذابها أحد،ا ولا  فميومئذا لا يع

): فههإني قرأتههها هكههذا- بالفتههح- وفسههرتها علههى هههذه القههراءة لن فههي
اليتين المههذكورتين قرائههتين: القههراءة الولههى الههتي فههي المصههحف: ((

مث قا وثاقها أحللد ميو ذذ با عذابها أحد،ا ولا   ))- بالكسههر-:فميومئذا لا يع
أي ل يعذب عذاب الله أحد بل عذاب الله أشد، ول يوثق وثاق الله أحد

مثلل قبل هو أشههد. أمهها علههى قههراءة: ((  ميو ذذ با عذابها أحللد،ا ولا  لا يع
 )) - بالفتح-: أي ل يعذب عذاب هذا الرجل، ول يوثق وثههاقوثاقها أحد

هذا الرجل، وهذا هو الذي قرأنا به الية عليه وفسرناها بههه، لجههل هههذا
 ))((ا ل )): لا أقسما بهذاا البلدجرى التنبيه. يقول الله عز وجل :(( 

هذه للستفتاح، أي: استفتاح الكلم وتوكيههد الكلم، وليسههت نافيههة، لن
 )) هههذه تههأتيلالمراد إثبات القسم، يعني أنا أقسم بهذا البلد لكن  (( 

 )): القسههم تأكيههد الشههيء بههذكر معظههمأقسمهنا للتنبيه والتأكيد و(( 
لا على وجه مخصوص. إذا كل شيء محلههوف بههه لبههد أن يكههون معظمهه
لل الههذين يحلفههون لما فههي حههد ذاتههه. فمث لدى الحالف، وقد ل يكون معظ
ززى هي معظمة عندهم، لكن هي في الواقع ليست عظيمههة باللت والع
لا، أو القسم، أو اليمين المعنى واحد، هههي تأكيههد ول معظمة. فالحلف إذ
الشيء بههذكر معظههم عنههد مههن؟ عنههد الحههالف علههى صههفة مخصوصههة.
وحروف القسم هي: الباء، والواو، والتاء، والذي في الية الكريمههة هنهها

 ))بهذاا البلد )). (( ا الباء )) أي الحروف؟ ((لا أقسما بهذاا البلد(( 
البلد هنا مكة، وأقسههم اللههه بههها لشههرفها وعظمههها، فهههي أعظههم بقههاع



الرض حرمة وأحب بقاع الرض إلى الله عههز وجههل، ولهههذا بعههث منههها
زلم الههذي هههو سههيد البشههر رسول الله صلى اللههه عليههه وعلههى آلههه وسهه
صلوات الله وسلمه عليه،  فجدير بهذا البلد المين أن يقسم به، ولكن
نحن ل نقسم به، لنه مخلوق، وليس لنا الحق أن نقسم بمخلههوق. كمهها

منا حلفا بغميرا اللها فقدا كفرا أوقال النبي عليه الصلة والسلم: ( 
 )، أما الله عز وجل فإنه  يقسم بما شاء، ولهذا أقسم هنا بمكةأشرك

 )) قيل المعنى: أقسم بهذا البلد حههال كونههكوأنتا حلا بهذاا البلد(( 
زلم فههي مكههة لل فيه، لن حلول النبي صلى الله عليههه وعلههى آلههه وسهه حا
لا إلى شرفها. وقيل المعنى: وأنت تستحل هذا البلد، فيكون يزيدها شرف
لل للرسول صلى اللههه عليههه وعلههى إقسام الله تعالى بمكة حال كونها ح
أأحلههت للرسههول عليههه آله وسلم، وذلك عام الفتح؛ لن مكة عام الفتههح 
الصلة والسلم ولم تحل لحد قبله، ول تحل بعد ذلههك لحههد، كمهها قههال

وقللدا عللادتا حرمتهللاا الميللوما كحرمتهللاعليههه الصههلة والسههلم: ( 
للبالمس لا بما إذا كههانت ح  )، فيكون إقسام الله تعالى بهذا البلد مقيد

زلم، متى؟ عام الفتح؛ لنها فههي ذلههك اليههوم للرسول صلى الله عليه وس
ههرت من الصههنام وهههزم المشههركون، أط لا إلى شرفها، حيث  تزداد شرف
وفتحت عليهم بلدهم عنوة، وصارت هذه البلد بعههد أن كههانت بلد كفههر
صارت بلد إيمان، وبعد أن كانت بلد شرك صارت بلد توحيد، وبعههد أن
كانت بلد عناد صارت بلد إسلم، فأشرف حال لمكة ، أشرف حال لها

لا: عند قوله: ((   )) معنيههان،وأنتا حلا بهذاا البلدكانت؟ عند الفتح. إذ
لا أقسما بهللذاا البلللدا .ا وأنللتا حلللأرجوا أن يكون علههى بههالكم.(( 

 )): يعني وأقسههم بالوالههد ومهها ولههد،ووالدا وماا ولد ))  (( بهذاا البلد
فمن المراد بالوالد ومن المراد بالولد؟ قيل: المراد بالوالد آدم، وبالولد

 " أي: ووالههد ومههن ولههد،من )) بمعنى " ا مابنو آدم وعلى هذا تكون ((
 " لغير العقلء. وقيل: المراد بالوالد وما ولدا ما " للعقلء، و"ا منلن "

كل والد وما ولد، النسههان والبهههائم وكههل شههيء، لن الوالههد والمولههود
لا ليا سميع ليا سو كلهما من آيات الله عز وجل، كيف يخرج هذا المولود ح
لا من نطفة من ماء، فهذا دليل على كمههال قههدرة اللههه عههز وجههل، بصير

أولما يرا النسللانا أنللاا خلقنللاههذا الولد السوي يخرج من نطفة (( 
 )). كذلك الحشرات وغيرها تخههرجمنا نطفةا فإذاا هوا خصميما مبمين

ووالدا ومللاضعيفة هزيلة، ثم تكبر إلى ما شاء الله تعالى من حههد. (( 
لا، والصحيح أن هذه عامة تشههمل كههل والههد وكههل مولههود . ((ولد  )): إذ



 )) اللم هنا واقعة في جههواب القسههم،لقدا خلقناا النسانا فيا كبد
لا، و(( لا فتكههون جملههة ((ا قدلتزيد الجملة تأكيد لا أيض )) تزيد الجملة تأكيد

 )) مؤكههدة بثلثههة مؤكههدات، وهههي: القسههم،لقللدا خلقنللاا النسللان
 ))لقدا خلقنللاا النسللانا فلليا كبللدوالثاني؟ اللم، والثالث؟ قههد. (( 

 )) فيههها.((ا فيا كبدالنسان اسم جنس يشمل كل واحد من بني آدم 
: في استقامة، يعني أنه يخلق على أكمل وجهههالمعنىا الولمعنيان: 

لل. لا يمشي على قدميه، ويرفع رأسههه، وبههدنه معتههد للخلقة، مستقيم في ا
والبهائم بالعكس الرأس على حذاء الدبر، أما بنههو آدم فههالرأس مرتفههع

لقدا خلقناا النسانا فيا أحسللنأعلى البدن، فهو كقوله تعالى: (( 
 )) مكابههدة الشههياء ومعاناتههها، وأنكبد )). وقيل: المههراد بههه(( تقويم

النسان يعاني المشقة في أمور الدنيا، في طلههب الههرزق، فههي إصههلح
لا معانهاة أشههد مهع نفسهه ومجاهههدتها الحرث، إلى غير ذلك. ويعاني أيض
على طاعة الله، واجتناب معاصي الله، وهذا هو الجهاد الذي أشق مههن
معاناة طلب الهرزق، ولسهيما إذا ابتلهي النسهان ببيئهة منحرفهة وصهار
لا، فإنه سيجد المشقة في معاناة نفسه، وفي معانههاة النههاس بينهم غريب
لا. فههإن قههال قائههل: أفل يمكههن أن تكههون اليههة شههاملة للمعنييههن؟ أيضهه
فالجواب: بلى، وهكذا ينبغي إذا وجدت في الكتههاب العزيههز آيههة تحتمههل
معنيين وليس بينهما مناقضة فاحملها أيش؟ على المعنيين، لن القرآن
لل، قههوله أشمل وأوسع، فههإن كههان بينهمهها مناقضههة فههانظر الراجههح. فمث

 ))قروءتعالى: (( والمطلقههات يتربصههن بأنفسهههن ثلثههة قههروء )). (( 
 قيل: هو الحيض، وقيههل: هههوالقرءا "؟جمع قرء بفتح القاف فما هو " 

لا لمههاذا؟ الطهههر. هنهها ل يمكههن أن تحمههل اليههة علههى المعنييههن جميعهه
لقللدللتناقض، لكن اطلب المرجح لحد القولين ويخذ به. فهنا نقول: (( 

 )) يصح أن تكون الية شههاملة للمعنييههن أيخلقناا النسانا فيا كبد
 )) في معاناة لمشاق المور.فيا كبدفي حسن قامة واستقامة، و (( 

لقدا خلقناا النسانا فيا كبدا .أيحسبفي قوله تبارك وتعالى : (( 
ااا .ا أيحسللبا أن الا لبللد أنا لنا يقدرا علميها أحد.ا يقولا أهلكتا مللا

لقدا خلقنللاا النسللانا فللي )) .وبينا أن قوله تعالى: (( لما يرها أحد
: الكبههد يعنههيالمعنللىا الول )) لههها معنيههان عنههد أهههل العلههم:  كبد

: أيوالمعنللىا الثللانيالهتمام والرفعة في العقل والبدن وغير ذلك. 
مكابدة المشاق في العمال الدنيوية واليخروية. والقاعههدة فههي تفسههير
كتاب الله عز وجل يا إيخواننا، القاعدة أن الية إذا كانت تحتمل معنيههان



لا لن ذلههك أوسههع فههي ول تناقض بينهما فإنها تحمل على المعنيين جميع
أيحسبا أنا لللنا يقللدرا علميللهالتفسير والعلم. يقول اللههه تعههالى: (( 

 )) يعني: أن النسان في نفسه وقوته يظن أن لن يقدر عليه أحههد،أحد
لنه في عنفوان شبابه وقوته وكبريائه وغطرسته، فيقههول ل أحههد يقههدر

ا فأماا عللادعلي، أنا أعمههل مهها شههئت، ومنههه قههوله تبههارك وتعههالى: ((
فاستكبرواا فيا الرضا بغميرا الح قا وقالواا مللنا أشللدا منللاا قللوة

أولما يرواا أنا اللها الذيا خلقهللما هللوا أشللد)). قال الله تعالى: (( 
لا، فالنسان في حال صحته وعنفوان شبابه يظن أنهههمنهما قوة  )). إذ

ل يقدر عليه أحد، ، وهذا ل شك بالنسبة للكافر، حههتى الههرب عههز وجههل
يظن أنه ل يقدر عليه، أما المؤمن فإنه يعلم أن اللههه قههادر عليههه، وأنههه

ااعلى كل شيء قدير فيخاف اللههه. ((  الا لبللد   )):يقولا أهلكللتا مللا
لا في حال غناه وبسههط الههرزق لههه ((  اليقول النسان أيض أهلكتا مللا

ااا  لا في شهواته وفي ملذاته.  يقول الله عز وجل: ((لبد لل كثير )) أي: ما
 )) أيظههن هههذا أنههه ل يههراه أحههد فههي تبههذيرهأيحسبا أنا لما يرها أحد

المال، وصرفه في ما ل ينفع، وكل هههذا تهديههد للنسههان أن يتغطههرس،
وأن يستكبر من أجل قوته البدنية، أو كثرة مههاله.  قههال اللههه تعههالى: ((

ااا وشللفتمين.ا وهللديناها النجللدين  )).ألما نجعلا لها عمينمين.ا ولسان
ألللما نجعلللا لللههههذه ثلث نعههم مههن أكههبر النعههم علههى النسههان (( 

 )): يعني يبصر بهما ويرى فيهمهها، وهاتههان العينههان تؤديههان إلههىعمينمين
لا، وإن نظههر القلب ما نظر إليه النسان، إن نظر نظرة محرمة كان آثمهه
لا، وإن نظر إلى ما يباح لههه فههإنه ل يحمههد لا يقربه إلى الله كان غانم نظر
لا لا إلى محظور شههرعي فيكههون آثمهه ول يذم ما لم يكن هذا النظر مفضي

ااا وشفتمينبهذا النظر. ((  لا ينطق بههه، وشههفتين يضههبطولسان  )) لسان
بهما النطق، وهذه من نعم الله العظيمة، لنه بهههذا اللسههان والشههفتين
يستطيع أن يعبر عما في نفسه، ولول هذا ما استطاع، لو كان ل يتكلههم
فكيف يؤدي ما في قلبه؟ كيف يعلم النههاس بمهها فههي نفسههه؟ اللهههم إل
بإشارة تتعب، يتعب هو المشير ويتعب الذي أشير لهم. ولكن من نعمة
ن ا النطههق، وههذا م لا، وشهفتين يضهبط بهم لا ناطق الله أن جعل له لسان
لا من عجائب قدرته: من أين يأتي النطق؟ من هواء نعمة الله، وهو أيض
لا، وإن يكون من الرئة يخرج من مخارج معينة، إن مر بشيء صار حرفهه
لا آيخر، وهو هواء واحد مههن مخههرج واحههد، لكههن مر بشيء آيخر صار حرف
يمههر بشههعيرات دقيقههة فههي الحلههق، وفههي الشههفتين، وفههي اللثههة هههذه



لل الباء والشين كلها بهواء يندفع مههن زون الحروف. فتجد مث أتك الشعرات 
الرئة ومع ذلك تختلف بايختلف مها تمهر عليهه فهي ههذا الفههم، ومخهارج
الحههروف المعروفههة، هههذا مههن تمههام قههدرة اللههه عههز وجههل. قههال :

 )) هههديناه: أي بينهها لههه طريههق الخيههر، وطريههقا وهديناها النجدين((
 )): دللناه على مههاهديناها النجدينالشر، هذا قول. القول الثاني: (( 

به غذاؤه وهو الثديان؛ فإنهما نجدان لرتفاعهما فوق الصدر، فهداه الله
تعالى وهو رضيع ل يعرف، من حين أن يخرج وتضعه أمه يطلب الثدي،
زين اللههه عههز وجههل منتههه علههى هههذا من الذي أعلمه؟ الله عز وجههل، فههب
النسان من حين أن يخرج يهتدي إلى النجدين. وفي بطههن أمههه يتغههذى
عن طريق السرة؛ لنه ل يستطيع أن يتغذى مههن غيههر هههذا، فلههو تغههذى
عن طريق الفم لحتاج إلى بول وغائط، وكيف ذلك؟ لكنههه عههن طريههق
السرة يأتيه الدم من دم أمه وينتشر في عروقه حتى يحيا إلى أن يأذن

مم آالله تعالى بإيخراجه.  ثم قال الله تعالى: ((  مو مةا .ا  مب مق مع حل مما ا مح مت ملا اق مف
ةة مب مق مر ككا  مف مةا .ا  مب مق مع حل مماا ا مكا  مرا حد أ

)): أيا فلا اقتحما   ))الخ السهههورة.((م
ااالنسان الذي كههان يقههول : ((  الا لبللد فلا اقتحللم )). (( أهلكتا مللا

 )) يعني هل اقتحم العقبة؟ والقتحام هو التجاوز بمشقة، تجاوزالعقبة
لا، و((  )) هي الطريق فههي الجبهلا العقبةالشيء بمشقة يسمى اقتحام

الوعر ول شك أن اقتحههام هههذه العقبههة ل شههك أنههه شههاق، شههاق علههى
النفوس، ل يتجاوزه أو ل يقوم بههه إل مههن كههان عنههده نيههة صههادقة فههي

 )): هههذا السههتفهامومللاا أدراكا مللاا العقبللةتجههاوز هههذه العقبههة. (( 
لا، يعني: ما الذي أعلمك شأن هذه العقبههة الههتي للتشويق والتفخيم أيض

زينههها اللههه فههي قههوله : ((  فكقال الله عنها : (( فل اقتحم العقبههة ))  ب
ااا ذاا مقربللة.ا أو رقبة.ا أوا إطعللاما فلليا يللوما ذيا مسللغبة.ا يتميملل

ااا ذاا متربة.ا ثما كانا منا الذينا آمنواا  ))الخمسكمين .
هللي )) هي يخبر لمبتدأ محذوف والتقدير:  " فكا رقبةفقوله: ((  

: فكههها مههنالمعنىا الول " وفههك الرقبههة لههه معنيههان: فكا رقبة
الرق، بحيث يعتق النسان العبيد المملوكين سههواء كههانوا فههي ملكههه
فيعتقهههم، أو كههانوا فههي ملههك غيههره فيشههتريهم ويعتقهههم، هههذا نهوع.

: فك رقبة من السير، فإن فكاك السههير مههن أفضههلالنوعا الثاني
العمال إلى الله عههز وجههل. والسههير ربمهها ل يفكههه العههدو إل بفديههة
مالية، وربما تكون هذه الفدية فدية باهظة كثيرة ل يقتحمههها إل مههن
كان عنده إيمان بالله عز وجل بأن يخلف عليههه مهها أنفههق، وأن يههثيبه



: فههكالمعنللىا الولعلى ما تصدق. فصار فك الرقبة له معنيههان: 
الرقبة من الرق، بحيث يحررها إن كانت فههي ملكههه ففههي ملكههه وإل

أو: فههك الرقبههة مههن السههر.  قههال: (( والثانياشتراها وحررههها . 
)) هذه للتنويع يعني : وإماا أوا  )): ((إطعاما فيا يوما ذيا مسغبة

 )) أي: ذي مجاعههة شههديدة، لنإطعاما فيا يوما ذيا مسللغبة(( 
الناس قد يصابون بالمجاعة الشديدة، إما لقلة الحاصههل مههن الثمههار
والزروع، وإما لمراض في أجسامهم يأكل النسان ول يشههبع، وهههذا
لا، قد وقع فيما نسمع عنه وقع في البلد النجدية وربما في غيرها أيض
أن الناس يأكلون ول يشبعون، يأكل الواحد مأكل العشرة ول يشههبع،
ويموتون من الجههوع فههي السههواق ويتسههاقطون فههي السههواق مههن
الجوع، هذه من المساغب. أو قلة المحصول بحيث ل تثمر الشجار،
ول تنبت الزروع، فيقل الحاصهل وتحصهل المسهغبة، ويمهوت النهاس
لا، وربما يهاجرون عن بلدهم، هذه إطعام في يههوم ذي مسههغبة. جوع

ااا ذاا متربةا ((  ااا ذاا مقربة.ا أوا مسكمين ااا (()) ((يتميم  : اليههتيما يتميم
لا أم أنههثى. فههإن بلههغ  ل لء كان ذكر هو من مات أبوه قبل أن يبلغ سوا
لا؛ لنه بلغ وانفصههل. وكههذلك لههو مههاتت أمههه فههإنه ل يكههون يكون يتيم
لا لما يظنه بعض العامههة، أن اليههتيم مههن مههاتت أمههه وهههذا لا، يخلف يتيم
ليس بصحيح، فاليتيم من مات أبوه؛ لنه إذا مهات أبهوه لههم يكههن لهه

 )): ذا قرابههةذاا مقربةكاسب من الخلق يكسب عليههه. وقههوله: (( 
لا كان له حظ مههن الكههرام والصههدقات، من النسان لنه إذا كان يتيم
لا ازداد حظه من ذلك؛ لنه يكههون واجههب الصههلة، فمههن وإذا كان قريب
جمع هذين الوصفين اليتم والقرابههة فههإن النفههاق عليههه مههن اقتحههام

ااا ذاالعقبههة إذا كههان ذلههك فههي يههوم ذي مسههغبة. ((  أوا مسللكمين
ااا ذا )) يعنههي: أو إطعههام فههي يههوم ذي مسههغبة  (( متربللة مسللكمين
 ))، المسكين: هو الذي ل يجد قوته ول قوت عياله. المتربههة:متربة

مكان التراب، والمعنى: أنه مسههكين ليههس بيههديه شههيء إل الههتراب.
ومعلوم أنه إذا قيل عن الرجل: ليس عنده إل التراب، فالمعنى: أنههه
لا ليس عنده طعام، وليس عنههده كسههاء، وليههس عنههده مههال فقير جد

ثما كانا مللنا الللذينا آمنللواا وتواصللوافهو مسكين ذو متربة.  (( 
 )) يعنههي: ثههم هههو بعههدثما كان )) (( بالصبرا وتواصواا بالمرحمة

لا على اليتامى وعلههى المسهاكين، بهل ههو ذو إيمهان ذلك ليس محسن
ثما كانا منا الذينا آمنواا وتواصللواا بالصللبرا وتواصللوابالله،(( 



 )): الذين آمنوا بمن؟ آمنوا بكل ما يجب اليمان به. وقدبالمرحمة
زلم من الذي يجب اليمان بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وس

اليمانا أنا تللؤمنبه، فقههال حيههن سههأله جبريههل عههن اليمههان: ( 
بلالله،ا وملكئكتله،ا وكتبله،ا ورسلله،ا والميلوما الخلر،ا والقلدر
.( خميرها وشره
 )) أي: عملههوا العمههالوعملواا الصللالحاتوقوله جههل وعل: ((  
الصالحة، والعمال الصالحات: هي كهل عمهل مقهرب إلهى اللهه عههز
وجل، وهو مبني على اليخلص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه
لا إل إذا كههان بنيههة لل صههالح وعلههى آلههه وسههلم، فل يكههون العمههل عم
لا لله، ومتابعة أي أن يكون العمل لل يخالص ومتابعة، النية بأن يكون عم
لل على وفق شريعة الله سبحانه وتعالى، فلههو أن النسههان عمههل عم
لا فيههه غايههة اليخلص لكنههه علههى يخلف هههدي الرسههول عليههه مخلصهه
الصلة والسلم لم يقبل منه وذلك لعههدم التبههاع، ولهههذا قههال النههبي

إيللاكما ومحللدثاتا المللورا فللإنا كلللعليههه الصههلة والسههلم: ( 
 ). وكههذلك لههو كههان العمههل علههىمحدثةا بدعةا وكلا بدعةا ضللة

لل لا لكههن فيههه ريههاء فههإنه ل يقبههل، ول يكههون عم وفق الشريعة ظههاهر
لا، لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسههي: (  أناا أغنللىصالح

الا أشللركا فميللها معللي الشركاءا عللنا الشللرك،ا مللنا عملللا عم
  .( غميريا تركتها وشركه

لا بالصههبر،وتواصواا بالصبروقوله:  ((   )): أي أوصى بعضهههم بعضهه
والصبر ثلثة أنواع: صبر على طاعة اللههه، وصههبر عههن معصههية اللههه،
وصبر على أقدار الله المؤلمة، فهم صابرون متواصون بالصههبر، وأي
هذه النواع أفضل؟ الفضل الصبر على طاعة اللههه، ثههم الصههبر عههن
معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله المؤلمهة. وقههد اجتمعههت ههذه
النواع الثلثة، اجتمعت في الرسل عليهم الصلة والسلم وأتبههاعهم،
فها هو الرسول عليه الصلة والسلم صابر على طاعة اللههه، يجاهههد
في سبيل الله، ويدعو إلى الله، ويؤذى ويعتدى عليه بالضهرب، حهتى
لا صههابر زم المشركون بقتله وهو مع ذلك صابر محتسههب، وهههو أيضهه ه
لا، ول أن عن معصية الله، ل يمكن أن يغدر بأحههد، ول أن يكههذب أحههد
ابر لا متق لله تعالى بقدر ما يسهتطيع. كهذلك ص لا، وهو أيض يخون أحد
على طاعة الله، كم أوذي في الله عز وجل من أجل طاعته، أليست
لا تحههت الكعبههة أمههروا مههن يههأتي قريش قد آذوه حتى إذا رأوه ساجد



بسل ناقة فيضعه على ظهره، وهههو سههاجد عليههه الصههلة والسههلم؟!
وهو صابر في ذلك كله. يوسههف عليههه الصههلة والسههلم صههبر، صههبر
أألقي في البئر في غيابة الجب، وأوذي في اللههه على أقدار الله فقد 
بالسجن، ومع ذلك فهو صابر محتسب لم يتضجر ولم ينكههر مهها وقههع

 )) أي:وتواصواا بالصللبر.ا وتواصللواا بالمرحمللةبههه. وقههوله: (( 
لا أن يرحم اليخر. والرحمة - رحمة الله عههز وجههل أوصى بعضهم بعض
-، أعني رحمة النسان للمخلوقههات تكههون فههي البهههائم وتكههون فههي
ءءه، وبناته، وإيخوانه، وأيخههواته، ءءه، وأمهاته، وأبنا الناطق. فهو يرحم آبا
لا يرحم وأعمامه، وعماته، وهكذا، ويرحم كذلك سائر البشر، وهو أيض
الحيوان البهيم فيرحم ناقته، وفرسه، وحماره، وبقرته، وشاته، وغير
ذلك، وقد قال النبي عليه الصلة والسلم: «ارحموا مههن فههي الرض
يرحمكهههم مهههن فهههي السهههماء». (( وتواصهههوا بالصهههبر. وتواصهههوا

 )): أي هؤلءأولئك )).(( أولئكا أصحا با المميمنةبالمرحمة )) (( 
 )) أي: أصههحابأصحا با المميمنللةالموصوفون بهههذه الصههفات :(( 

انهم، فمهن أوتهي كتهابه أيؤتون كتابهم يوم القيامة بأيم اليمين، الذين 
لا. ثههم لا، وينقلب إلى أهله مسرور لا يسير بيمينه فسوف يحاسب حساب

والللذينا كفللرواا ب آياتنللاا هللما أصللحا بقهههال عهههز وجهههل: (( 
والللذين )): لما ذكر المؤمنين ذكر الكههافرين، فقههال: (( المشئمة

 ))هللما أصللحا با المشللئمة )): أي جحههدوا بههها (( كفرواا ب آياتنا
 )): الضمير هنا جاء للتوكيد، ولو قيل في غير القرآن: والذينا هم((

كفروا بآياتنا أصحاب المشئمة. لصح لكن هذا من باب التوكيههد.  و((
 )):علميهما نارا مؤصللدة)) يعني: الشمال أو الشؤم. (( المشئمةا 

أي عليهم نار مغلقة، ل يخرجون منها ول يستطيعون، نسأل اللههه أن
يجعلنا وإياكم من الذين آمنوا، وعملوا الصالحات، وتواصههوا بالصههبر،
.وتواصوا بالمرحمة


